
Aktiviteter og læring i børnehaven 
  

 
Når dit ban er fyldt tre 

Når dit barn er fyldt tre, rykker det op i børnehaven. Forinden har vi forberedt barnet 
med besøg, spisning og eventuelt ture sammen med Lilleputterne og en kendt voksen 
fra vuggestuen.  

Vores erfaring er, at overgangen fra vuggestue til børnehaven ikke giver de store 
problemer for barnet, fordi vores dagligdag lægger op til et åbent hus, hvor børnene 

kan færdes på tværs af grupperne. Inden overflytning, inviterer vi til en forældre 
overflytningssamtale. Til samtalen vil der deltage forældre, en pædagog fra 

vuggestuen og den nye primærpædagog fra børnehaven. 

Overgangen markeres med en fest i vuggestuegruppen, og vi har en hyggelig tradition 
for, at barnet køres på et rullebord op i børnehaven med alle sine ting, får anvist sit 

garderoberum, og bliver budt velkommen af de nye kammerater. I børnehaven får de 
nye børn deres egen ”storeven”, som hjælper med det praktiske og holder øje med, at 

”lillevennen” har det godt i børnehaven. 

  
Dagligdagen 

Omkring kl. 9.00, fordeler vi os på stuerne eller udendørs og starter op på dagens 
aktiviteter. 

Som eksempler på aktiviteter kan nævnes ture til skoven eller i nærområdet, male, 
tegne, eller andre kreative aktiviteter, sanglege, historiefortælling, teater, bagning og 
meget mere. 

Vi er meget udendørs året rundt, eventuelt med hygge omkring bålet med diverse 
bål-aktiviteter. 

Aktiviteterne er rettet mod børnehavebørnene, men ofte deltager også de ældste 
vuggestuebørn. 
Vi holder samling med børnene i deres primærgruppe inden frokost - vi synger, leger 

sanglege, læser historie og snakker om hvad der lige er aktuelt. 
Efter frokost går vi på legepladsen næsten uanset vejret. 
  

Afhængig af vejrguderne går vi ind eller spiser vores eftermiddagsmad ude cirka 

klokken 13.30/14.00 

Resten af dagen går med leg inde eller ude. Efter klokken 16.00 er der ikke så mange 

børn og personale tilbage, så vi samles i fællesrummet eller på legepladsen sammen 
med vuggestuebørnene. 

  
Strukturen i børnehaven 
Vi har opdelt børnene i 2 primærgrupper på tværs af køn og alder. På tværs af 

primærgrupperne, har vi inddelt i 3 aldersopdelte grupper. Hver aldersgruppe har sit 
eget særpræg og ”mål”, som vi gerne vil opnå. De aldersopdelte grupper fungerer 

dagligt til aktiviteter og på ture. Læs mere om grupperne på næste side. 
  
Hver Primærgruppe har deres egne primærpædagoger tilknyttet, som følger det 

enkelte barn i hele deres børnehavetid. Dermed får børnene også ”tydelige” voksne og 
en stue at høre til.    

  



Vi vil gerne understrege at aldersopdelingen primært er om formiddagen og til 
fødselsdage. Resten af dagen prioriterer vi lege og aktiviteter på tværs af aldre. 

  
Vi har valgt aldersopdelingen ud fra tesen om, at vi får en tættere kontakt med det 
enkelte barn, når vi indimellem har dem i de små grupper. Børnene har et 

tilhørsforhold til en mindre gruppe, hvor de får øjnene op for kammerater i deres 
aldersgruppe.  

For jer forældre er det en gevinst i forhold til, at I ved, hvem der er pædagoger i jeres 
barns primærgruppe og dermed hvem, som I skal henvende jer til, hvis I har ”dybere” 
spørgsmål omkring jeres barn.  

På børnehavens whitebordtavle ved indgangen til fællesrummet kan du se 
børnegrupper, aktiviteter mv. Tag evt. foto, så du kan hjælpe dit barn med at 

forberede sig på dagen. 

  

Lilleputterne 
  

Her kommer de i en alder af 3 år, så når dit barn bliver børnehavebarn, tilknyttes det 

denne gruppe som basisgruppe. Det er i denne gruppe, børnene langsomt vænner sig 
til det at gå i børnehave, være en del af gruppen (og åbner øjnene overfor de andre 

børn). Det er her fundamentet for de fremtidige gode legerelationer lægges, og som 
er vigtige for børnene. 
 

• Vi øver i at bruge sproget som en del af legen og som ”konfliktløsning” 

• Vi øver os i, hvordan legen fungerer. Med turtagningen og med at man må give 

og tage for at få legen til at fungere. 

• Vi øver os i at lytte og tage hensyn til andre. 

• Vi øver os i at stå fast på egne meninger og tør komme med bidrag i legen. 

• Vi øver at spise sammen ved bordet på en ordentlig måde. 

• Vi øver at rydde op efter os selv. 

• Vi bruger kroppen på en alsidig måde som tilgodeser både det fin- og 

grovmotoriske. 

• Vi synger og fortæller rim og remser. 

• Vi fortæller historier og lytter til andres. 

• Vi øver os i at vente på tur. 

  
Og oven i alt dette giver vi os også rigtig god tid til at lege. 

  

  

Quarkerne 
  

Er mellemgruppen. Her går vi fra at være et ”mig” til at være mere ”vi” i en gruppe.  

I denne gruppe fortsætter vi alle læringstemaerne fra Lilleputgruppen.  
Vi arbejder meget med det at navigere i en gruppe:  

 

• At tage vare på og være rummelige overfor hinanden. 

• At løse konflikter verbalt 



• At sidde stille til samling og vente på tur. 

• At høre og interessere sig for hvad andre mener og fortæller. 

• At øve sig i at give udtryk for egne følelser og se og forstå dem ved andre. 

• At lege med andre på tværs af eksisterende legerelationer. 

• At være hjælpsomme. 

• Vi arbejder også med rent konkrete opgaver som: 

• Selv klare af- og påklædning. 

• At udfordre sig selv motorisk ved at kravle, løbe og springe. 

• At kunne modtage en besked og udføre handlingen. 

• At kunne udtrykke sig kreativt alene og sammen med andre. 
  

 

 

Storebørnsgruppen 
  

Er de børn, der skal indskrives i skolen i det kommende år. Dvs. det år, hvor barnet 
fylder 6 år.  

Her arbejder vi med at opnå en højere grad af selvhjulpenhed og rummelighed.  
  

• At kunne sætte ord på egne og andres følelser 

• At kunne aflæse og lytte i situationen  

• Vi øver selvstændighed 

• Vi øver at være rummelige overfor andre. 

• Vi øver os i at koncentrere os og sidde stille. 

  

Det sidste år i børnehaven fylder legen fortsat meget. Vi har fokus på de færdigheder 
som hører aldersgruppen til i forberedelsen til skolestart.  
Vores erfaring er, at skolen kan komme til at fylde uforholdsmæssigt meget det sidste 

år i børnehaven, og det vil vi gerne modvirke ved at nedtone ”snakken” om skolestart 
og hellere have fokus på læringen som en del af barnets udvikling i 5-6-års alderen. 

Eks. Børn skal ikke kunne sidde stille, fordi de snart skal i skole, men fordi de har 
alderen til at kunne mestre det.  
Meningen fra vores side er, at det sidste år i børnehaven ikke skal være en lang 

forberedelse til skolen, men en god afslutning på et godt børnehaveliv.  

Vi vil gerne sende rummelige individer af sted med stort hjerte for det sociale og for 

gruppen. 

  

Storbørnsgruppen ”alene” på legepladsen det sidste halve år inden 
skolestart.   

Som en del i arbejdet omkring barnets selvstændighed, oplever vi, at når barnet er 
omkring 5-6 år, har det brug for større udfordringer. Derfor har vi valgt, som en af 
udfordringerne, at give børnene mulighed for, uden voksen tilstedeværelse, at lege på 

legepladsen – f.eks. når vi andre er gået ind, eller at de får lov til at gå ud, før der er 
en voksen med. 

Vi oplever, at børnene vokser af at blive mødt med tillid og ansvar, og at de bliver 
bevidste om, at de er ”de store”.  
Det vil i praksis betyde, at de i kortere perioder vil være ”alene” på legepladsen. Dog 

vil der altid være mindst 2 børn og højst 4 – 5 børn, uden direkte voksenopsyn.  



I som forældre får besked, når vi har vurderet, at dit barn er klar til at møde denne 
udfordring. 

  
Skolestart og parathed 
Valhalla tilbyder en statusudviklingssamtale om jeres barn med henblik på skolestart. 

Vi anbefaler jer forældre at deltage i Mårslet Skoles intromøde for nye forældre. Mødet 
finder sted i november, året før jeres barns formodede skolestart. 
  

  

 


